Demontage oliekeerringen eenvoudig en veilig
met de Simmerring® MRO-Toolkit
Demontage van Simmerring® en andere oliekeerringen op de juiste wijze: eenvoudig, simpel,
beheerst, veilig en professioneel – met de Simmerring® MRO Toolkit. Wij laten u in enkele
stappen zien hoe dit in zijn werk gaat.

Voor meer informatie over de MRO Toolkit van SIMRIT neemt u contact op met:
ERIKS, afdeling dynamische afdichtingen, Tel (072) 514 18 55, Fax (072) 514 56 45, afdichtingen@eriks.nl
Postbus 280, 1800 BK Alkmaar, Toermalijnstraat 5, 1812 RL Alkmaar, www.eriks.nl

Vervanging van oliekeerringen zeer eenvoudig:
Ongeveer 30% van alle problemen met oliekeerringen is terug te voeren
naar foutieve montage en beschadigingen aan de boring door
onzorgvuldige demontage. Daarom is het belangrijk dat zowel voor
montage als voor demontage goed gereedschap wordt gebruikt: de
®
Simmerring MRO Toolkit!

Vervangen van Simmerringen met speciaal demontage gereedschap
Met het speciaal ontwikkelde demontage gereedschap, bestaande uit een
slaghamer en speciaal geharde “kurkentrekkerpunten” is het demonteren
van Simmerringen en andere oliekeerringen zeer gemakkelijk, zonder
schade aan de as of boring te veroorzaken.

Demontage zonder moeite
Bevestig het demontage gereedschap door de “kurkentrekkerpunt” in de
oliekeerring te draaien.

®

Haal de Simmerring naar voren
®

Trek de Simmering of andere oliekeerring uit de boring. U haalt de
afdichting gemakkelijk uit de boring zonder beschadigingen te
veroorzaken.

Klaar!
De asafdichting is nu snel, gemakkelijk en professioneel gedemonteerd!
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Oude er uit, nieuwe er in: eenvoudiger kan het niet!
®

Plaats de nieuwe Simmerring voor de boring. Inspecteer eerst of de
boring schoon is en van de juiste zoekrand is voorzien.

®

Installeer de nieuwe Simmerring met het juiste gereedschap.
Speciaal ontworpen slagringen in meerdere afmetingen zorgen voor een
gemakkelijke, snelle en doeltreffende montage van uw nieuwe
®
Simmerring . De maten van de slagringen zijn afgestemd op de meest
®
gangbare inwendige en uitwendige Simmerring afmetingen.

Goed gemonteerd voorkomt lekkage!
Dankzij het kwalitatief hoogwaardige montagegereedschap zit de nieuwe
®
Simmerring prima op zijn plaats. Goed gemonteerd vermindert de kans
op lekkage en voorkomt schade aan de as en aan de boring.

Juist gemonteerd
®

Dankzij de Simmerring MRO Toolkit heeft u de demontage en montage
snel, gemakkelijk en foutloos kunnen doen.

Handige alles-in-één koffer!
Alles wat nodig is voor demontage en montage van Simmerringen vindt u
®
in de Simmering MRO Toolkit!
Vraag nu bij uw dichtstbijzijnde ERIKS Servicecenter een offerte aan of
neem contact op met het hoofdkantoor ERIKS bv Alkmaar
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